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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Με  την  παρούσα  μελέτη, Δήμος  Βόρειας  Κυνουρίας  υποβάλει  πρόταση  για 

χρηματοδότηση στα  πλαίσια  της δράσης 4.3.4.  του υπομέτρου 4.3.  του μέτρου με 

κωδικό 04 του "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020" του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με βάση την υπ. αριθμ. 2204/12-09-2017 σχετική 

Πρόσκληση (κωδικός ΟΠΣΑΑ 4.3.4 / ΕΥΔΠ_92 (1η) ). 

Το εν λόγω μέτρο αφορά σε έργα βελτίωσης δρόμων πρόσβασης στις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις,  καλύπτει  αγροτική  οδοποιία  που  εξυπηρετεί  γεωργικές  ή 

κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις  και  επιτρέπει  την  ασφαλτόστρωση,  με  σκοπό  τη 

βελτίωση της οδού.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στη 

θέση «Τσιοροβός» του οικισμού Κάτω Δολιανών της Τ.Κ. Δολιανών του Δήμου Βόρειας 

Κυνουρίας.

Ο χώρος επέμβασης του έργου:

• Βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Κάτω Δολιανών, 

• Δεν αποτελεί περιοχή προστατευόμενη από το δίκτυο NATURA 2000

• Βρίσκεται εκτός του χώρου που οριοθετήθηκε ως ενιαίος αρχαιολογικός χώρος 

του ρωμαϊκού συγκροτήματος − έπαυλης Ηρώδου του Αττικού στην Εύα (Λουκού) 

Δήμου  Βόρειας  Κυνουρίας,  με  την  υπ.  αριθμ.  Αριθμ. 

ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/3437/167 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και 

Τουρισμού (ΦΕΚ 35/ΑΑΠΘ/13.02.2012)

• Βρίσκεται  εκτός των ορίων της περιοχής  προστασίας του όρους Πάρνωνα και 

υγρότοπου  Μουστού,  όπως  έχει  καθοριστεί  με  την  ΚΥΑ  υπ.  αριθμ. 

33999/03.08.2010 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στη 

θέση «Τσιοροβός» του οικισμού Κάτω Δολιανών της Τ.Κ. Δολιανών του Δήμου Βόρειας 

Κυνουρίας.

Τεχνική Περιγραφή
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Συγκεκριμένα, πρόκειται να ασφαλτοστρωθεί το τμήμα από τα όρια του οικισμού 

Κάτω Δολιανών και προς τη θέση «Τσιοροβός» που βρίσκεται  βόρεια του οικισμού, 

μήκους 2.500m περίπου (κόκκινη γραμμή στην ακόλουθη φωτογραφία). 

Περιοχή έργου (υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτης)

Τεχνική Περιγραφή
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Επισημαίνεται ότι στο εν λόγω τμήμα δεν περιλαμβάνεται το τμήμα 500m (κίτρινη 

γραμμή  στην  ακόλουθη  φωτογραφία)  το  οποίο  βρίσκεται  εντός  του  κηρυγμένου 

αρχαιολογικού χώρου του “Τσιοροβού” (ΦΕΚ 18/ΤΑΑ/30.01.2012), όπως αναφέρεται 

και στο υπ. αριθμ. Φ.4-Α/2/12/417 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας.

Περιοχή έργου (υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτης)

(με κόκκινη γραμμή αποτυπώνεται ο αγροτικός δρόμος που πρόκειται να 
ασφαλτοστρωθεί, ενώ με κίτρινη γραμμή αποτυπώνεται τμήμα του αγροτικού δρόμου 

που βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του “Τσιοροβού” (ΦΕΚ 
18/ΤΑΑ/30.01.2012), στο οποίο όμως δεν πρόκειται να εκτελεστεί έργο)

Τεχνική Περιγραφή
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η  περιοχή  παρουσιάζει  έντονη  αγροτική  εκμετάλλευση,  κυρίως  με 

ελαιοκαλλιέργειες.   Ο  υφιστάμενος  σήμερα  χωματόδρομος  χρησιμοποιείται  για 

μεταφορές αγροτικών προϊόντων και έχει  μέσο πλάτος 4,00μ περίπου, που κρίνεται 

ικανοποιητικό για τη χρήση του. 

Ο δρόμος είναι  πλήρως διανοιγμένος.  Το οδόστρωμα αποτελείται  κυρίως από 

απλό χαλίκι, συμπυκνωμένο από τη χρήση των οχημάτων, το οποίο σε αρκετά σημεία 

διακόπτεται  από  αύλακες  κάθετους  και  παράλληλους  στο  οδόστρωμα  που  έχουν 

διανοιχτεί από φυσικά αίτια (διαβρώσεις εδάφους). 

Ο δρόμος που προτείνεται να ασφαλτοστρωθεί ξεκινάει από το όριο του οικισμού 

Τ.Κ.  Δολιανών,  συνδέεται  με  το  εντός  ορίων  οικισμού  υφιστάμενο 

τσιμεντοστρωμένο/ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο και εκτείνεται στην περιοχή εκτός 

ορίων οικισμού για μήκος περίπου 2.500m.

Επειδή  το έργο αφορά σε εκσυγχρονισμό  και  τροποποίηση υφιστάμενων έργων 

οδοποιίας,  σύμφωνα  με  τον  ακόλουθο  πίνακα  του  Παραρτήματος  Ι  της  υπ’  αριθμ. 

1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, θα πρέπει να γίνει κατάταξη του έργου 

βάσει ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ, από το φορέα του έργου.

Με  βάση  τις  Οδηγίες  Μελετών  Οδικών  Έργων  του  ΥΠΕΧΩΔΕ  –  Τεύχος  2: 

Διατομές (ΟΜΟΕ-Δ) που εγκρίθηκαν με την απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/987/11-05-2001 και 

την εγκύκλιο ΔΜΕΟ 41/2015 (ΔΜΕΟ/α/ο/2006/18-11-2005) και λαμβάνοντας υπόψη 

το χαρακτήρα του έργου και τις κατηγορίες των οδών στις οποίες θα γίνει παρέμβαση, 

βάσει της λειτουργικότητας (καθοριστικής λειτουργίας) και σύμφωνα με τον ακόλουθο 

πίνακα  2-3  του  Οδηγού Μελετών Οδικών Έργων,  τεύχος  1:  Λειτουργική  κατάταξη 

Οδικού  Δικτύου  (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ)  που  εγκρίθηκε  με  την  απόφαση 

ΔΜΕΟ/α/ο/987/11.05.2001, το έργο κατατάσσετε σε ομάδα και κατηγορία ΑV.

Τεχνική Περιγραφή
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Σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθμ. 1958/2012 

(ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, η θέση του έργου βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών, 

είναι  αγροτική  οδός,  βρίσκεται  εκτός  περιοχών  προστατευόμενων  από  το  δίκτυο 

NATURA 2000 και σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα  υπάγεται περιβαλλοντικά στην 

Κατηγορία Β της 1ης Ομάδας της  υπ’ αριθμ.  1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21)  Υπουργικής 

Απόφασης.

Τεχνική Περιγραφή
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Ο υφιστάμενος αγροτικός δρόμος βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού. Στην σημερινή 

του μορφή είναι πλήρως διανοιγμένος και χρησιμοποιείται ήδη από τους αγρότες 

και τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Η υφιστάμενη χάραξη της οδού, όπως είναι 

διαμορφωμένη σήμερα, έχει μέσο πλάτος 4,0m. Το πλάτος αυτό έχει αποδειχθεί 

πλήρως ικανοποιητικό από την έως σήμερα χρήση του δρόμου, καθώς δεν έχουν 

προκύψει ζητήματα ασφαλείας ή παρακώλυσης της κυκλοφορίας.

2. Η περιοχή της Τ.Κ. Δολιανών είναι χαρακτηρισμένη ορεινή  (LFA1), σύμφωνα με 

την οδηγία 81/645/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με την 85/148/ΕΟΚ και οι αγροτικοί 

δρόμοι της περιοχής έχουν στο σύνολο τους πλάτος μικρότερο των 4,00μ.

3. Η υφιστάμενη χάραξη της οδού παρέχει  επαρκή ορατότητα για την ασφαλή και 

απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων.

4. Ο μέσος κυκλοφοριακός φόρτος της οδού είναι μικρός και εκτιμάται σε λιγότερα 

από 50 οχήματα/ημέρα.

5. Οι ταχύτητες που αναπτύσσονται στη συγκεκριμένη οδό είναι πολύ χαμηλές, καθώς 

πρόκειται  για  αγροτική  οδό  που  εξυπηρετεί  ως  επί  το  πλείστον  οδική  σύνδεση 

μικρής σημασίας με  εκτάσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων και δεν δημιουργείται η 

ανάγκη διαπλατύνσεων

6. Δεν υπάρχουν παρόδιες χρήσεις  πέραν των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που να 

δημιουργούν απαίτηση διαπλατύνσεων για είσοδο και έξοδο.

7. Στην  υπ.  αριθμ.  105343/2947/26.11.2014  έγκριση  της  Διεύθυνσης  Δασών 

Αρκαδίας, έχει  εγκριθεί  η ασφαλτόστρωση της οδού με την προϋπόθεση ότι  θα 

ασφαλτοστρωθεί  μόνο  το  υφιστάμενο  κυκλοφορούμενο  τμήμα  πλάτους  4,00m 

περίπου,  χωρίς  να  μεταβάλλονται  τα  γεωμετρικά  χαρακτηριστικά.  Κάθε 

προσαρμογή σε διαφορετική τυπική διατομή, θα ήταν αντίθετη με την εν λόγω 

έγκριση.

8. Πληρούνται  τα αναφερόμενα στο υπ.  αριθμ.  ΔΟΥ/3389-28.6.2017 έγγραφο της 

Διεύθυνσης οδικών υποδομών ΥΠΟΜΕΔΙ,

με  την  παρούσα  μελέτη  προτείνεται  να  εφαρμοστεί  τυπική  διατομή  ελάχιστου 

πλάτους 4,00m, αντί της διατομής ζ2  της κατηγορίας ΑV. Η προτεινόμενη τυπική 

διατομή, θα διαμορφωθεί ως εξής:

Τεχνική Περιγραφή
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Σε ολόκληρο το μήκος του μελετώμενου τμήματος προς ασφαλτόστρωση, η οδός 

θα  έχει πλάτος κατ’ ελάχιστο 4,00m περίπου. Όπως φαίνεται στα συνημμένα σχέδια 

οριζοντιογραφίας, θα κατασκευαστεί τριγωνική τάφρος από σκυρόδεμα, στα σημεία που 

προτείνεται.

Η διαμορφούμενη διατομή, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα χρήσης της 

συγκεκριμένης οδού κρίνεται ικανοποιητική, καθώς εξυπηρετεί  τα αγροτικά οχήματα 

που ως επί το πλείστον χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη οδό, ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

των χρήσεων γης της περιοχής, δεν δημιουργεί ζητήματα στις παρόδιες ιδιοκτησίες και 

εξασφαλίζει της απρόσκοπτη και ασφαλή κίνηση των οχημάτων. 

Το έργο θα πραγματοποιηθεί στην υφιστάμενη χάραξη και θα περιλαμβάνει τις 

ακόλουθες παρεμβάσεις:

• Γενικές εκσκαφές. 

• Προετοιμασία  της  υπόβασης  του  οδοστρώματος,  δημιουργία  κατάλληλων 

κλίσεων.

• Κατασκευή  τεσσάρων  (4)  τεχνικών  έργων  απορροής  ομβρίων  κάτω  από  το 

οδόστρωμα  της  οδού,  στις  χιλιομετρικές  θέσεις:   0+540.00m,  0+900.00m, 

2+020.00m και 2+520.00m.

• Κατασκευή  υπόβασης οδοστρωσίας  μεταβλητού  πάχους  (από  διατομή  1  έως 

διατομή 127)

• Κατασκευή Βάσης οδοστρωσίας 0,10m (από διατομή 1 έως διατομή 127)

• Ασφαλτική  προεπάλειψη  και  Ασφαλτόστρωση  συμπυκνωμένου  πάχους  0,05m 

(από διατομή 1 έως διατομή 127)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ: περίπου 2.500,00m

Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Ευρυβιάδης Πέτρου

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Δημήτρης Κούσουλας

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

Τεχνική Περιγραφή


